
شبح رخص :ليحر ىركذ يف ...ّْريغتت ال َّكنأ ُفرعأ

Like
You like this.

02-11-2011
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نانبل - ايديم حتف

ىلوألا ِةلهولل

ُتعمس امْ قّدصأ مل

ٌبيرغ ٌروعش ينباتنا

َهتايح َكلهتسا ناسنإ ّيأك

ِقيرطلا بناج ىلا ٍةقروك اهامرو

َليحرلا َتْرثآ َّكنأ ودبي

ِءوضلا ِثاعبنا ىتح ْثّيرتت ملو

ِماخّرلاِ حيرض ىلع ٍدرو ُةقاب يفكي لهف

.ٍءيش ُلكَ يهتنيل

ُتعمس امَ قّدصأ ال نأ َّيلع ناك

ِبّعتلاب نيفراعلا نم يريغك

ِبئاقحلاِ عجاومو

ِتقولا نمً ارّرحم ُتنك ول ىتح

ِناكملا ِةطلسو

ُةريخألا َُكتاملكف

ِمامحلا ِبرسو تايركّذلا نم ىهشأ

ًابئاغً اّقح َنوكت يكلو

ِلايخلا ىلا َدوعأّ الأ يغبني

ِ جزاّطلا نّبلا ةهكنب ِةلجلجملا َكِتكحض ىلا الو
ِحابصلا يف

ٍركام ٍدئاص نم َتَلفأ ٍلجح ىلا الو

هيف َتيشم املاط ٍعراشب َّرمأ نا يغبني

ًةيناث َكارأل

ّيتيّزلا َكِسابلب

ِتِّنعتملا َكِئودهو

ٍبئاغبُ قيلي ام َبتكأو

ِتيقملا ِليحرلا اذه دعب َكديرأ

ِعلاطملاو ىرقلا ىلاً الذج َدوعت نا

ٍبح ِدعوم نم ِدئاعلاك

ِةيادبلا ريغلً ابح ُكلمت ال َّكنأ ُفرعأ

ِءاملا ِرئبو

ِلوألا ِءاقللاو

ِةبوّرخلا ِّلظو

نآلا دعب َّريغتت نل َّكنا ُفرعا

ٍةبراه ٍةديصق يف َكارأ انأو كل ُفرتعا ينكل

ُريخألا َكُدقع َلمتكا نيح اَنترهق َّكنأب

ِضيبألا َكِديشن َريغ ُفرعت ال َّكنأ ُمزجأ ُداكأ

ٍفاجع ٍلايلِ عبسو

ِدسجلا ِبراسم يفِ ماّيألا ِةياكحو

ِتايركذلا نم ُّبحت ام ىلا َنيدئاعلا ِةركاذو

ًاسبايً انصغ جاتحاً انايحا

بارتلا ىلعَ ةريخألا ََكتَديصق َُبتكأل

 َكب ّْتملأْ ذم ِةرفاكلا ِلالغالا ىلع ينتفّرعّ الهف
ُءامهدلا

ًاديقً اديق ِريفاصعلاك اهنم َتلفتو َبيغت نا لبق

ِلاحلا هذه ِلثم يف ينجوحأ ام

ِةحراسلا ِراكفألا ىلا

ِةأجافملا نمً ايلاخ َنوكأل

ِمالكلا ِفويضو

:لأسأو

:ِنيترم ُةقلطلا ْتَجرخ ام تقو تنأ نيأ

َتَْرثعف ىرسيلاِ قاّسلا يفٌ ةدحاو

ِةديصقلاِ قوقشك ٍةدماه ٍةانق يف ىرُخألاو

ّ الإ اوسيلَ خيراتلا َنوُبتكي نم نا تفرعو
َءايقشألا

ِضرألاَ ةامحوِ قدانبلا َساّرح

ِلاؤسلا ةنحم يف ىقبأل

ِةيادبلا نم ىأرم ىلع

:ُلأسأو

نآلا دعب نحن نم

ِريخألا َكارث يف ُدقرت َتنأو

ِدادجألا ِبارتو

نآلا لبق ّْريغتت مل َّكنأ ُركذأ

نآلا دعب َّريغتت نلو

 نَيفقاولا ِءابرغلل ِبايغلا َةيحت َتيقلا َّكنأ ركذا
ِجوملا ِذاذر مامأ

ِرحبلا اياحضو

ىلوألا ِةحفاصملاُ ذنم

َةرخابلا كِدوعص ىتح

َءابرغلا نوعّدوي ُءابرغلاو

ُدلوت ٌمالحأو ْتتام ٌمالحأِ نيتلاحلا الك يفو

ِبيشألا َكِرعشب َتّدع

ِرعّشلاب ىوسً اّرفظم نكت مل

َءاسنع ٍةشارف ةهزنك َتّدع

حلملاب كَحرجُ قنخت

"مّهوت دعب" ِرادلا ىلع ُفّرعتتو

ِريخالا دعب ام ِلوألا ِءاقللا ماماً ابيرغ َتنكو

ِّدحلا اذه ىلإف

ًافيطلوً افيلأ َتحبصا

ٍةنسوسك

َكاندقتفا ىتح

 

ديعس.دمحم :ملقب

 http://www.falestinona.com/
OurPalWebSite/

ArticleDetails.aspx?ArticleId=1530

http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash
http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash


شبح رخص :ليحر ىركذ يف ...ّْريغتت ال َّكنأ ُفرعأ

Like
You like this.

02-11-2011

] 1384 :ةدھاشملا ددع[

نانبل - ايديم حتف

ىلوألا ِةلهولل

ُتعمس امْ قّدصأ مل

ٌبيرغ ٌروعش ينباتنا

َهتايح َكلهتسا ناسنإ ّيأك

ِقيرطلا بناج ىلا ٍةقروك اهامرو

َليحرلا َتْرثآ َّكنأ ودبي

ِءوضلا ِثاعبنا ىتح ْثّيرتت ملو

ِماخّرلاِ حيرض ىلع ٍدرو ُةقاب يفكي لهف

.ٍءيش ُلكَ يهتنيل

ُتعمس امَ قّدصأ ال نأ َّيلع ناك

ِبّعتلاب نيفراعلا نم يريغك

ِبئاقحلاِ عجاومو

ِتقولا نمً ارّرحم ُتنك ول ىتح

ِناكملا ِةطلسو

ُةريخألا َُكتاملكف

ِمامحلا ِبرسو تايركّذلا نم ىهشأ

ًابئاغً اّقح َنوكت يكلو

ِلايخلا ىلا َدوعأّ الأ يغبني

ِ جزاّطلا نّبلا ةهكنب ِةلجلجملا َكِتكحض ىلا الو
ِحابصلا يف

ٍركام ٍدئاص نم َتَلفأ ٍلجح ىلا الو

هيف َتيشم املاط ٍعراشب َّرمأ نا يغبني

ًةيناث َكارأل

ّيتيّزلا َكِسابلب

ِتِّنعتملا َكِئودهو

ٍبئاغبُ قيلي ام َبتكأو

ِتيقملا ِليحرلا اذه دعب َكديرأ

ِعلاطملاو ىرقلا ىلاً الذج َدوعت نا

ٍبح ِدعوم نم ِدئاعلاك

ِةيادبلا ريغلً ابح ُكلمت ال َّكنأ ُفرعأ

ِءاملا ِرئبو

ِلوألا ِءاقللاو

ِةبوّرخلا ِّلظو

نآلا دعب َّريغتت نل َّكنا ُفرعا

ٍةبراه ٍةديصق يف َكارأ انأو كل ُفرتعا ينكل

ُريخألا َكُدقع َلمتكا نيح اَنترهق َّكنأب

ِضيبألا َكِديشن َريغ ُفرعت ال َّكنأ ُمزجأ ُداكأ

ٍفاجع ٍلايلِ عبسو

ِدسجلا ِبراسم يفِ ماّيألا ِةياكحو

ِتايركذلا نم ُّبحت ام ىلا َنيدئاعلا ِةركاذو

ًاسبايً انصغ جاتحاً انايحا

بارتلا ىلعَ ةريخألا ََكتَديصق َُبتكأل

 َكب ّْتملأْ ذم ِةرفاكلا ِلالغالا ىلع ينتفّرعّ الهف
ُءامهدلا

ًاديقً اديق ِريفاصعلاك اهنم َتلفتو َبيغت نا لبق

ِلاحلا هذه ِلثم يف ينجوحأ ام

ِةحراسلا ِراكفألا ىلا

ِةأجافملا نمً ايلاخ َنوكأل

ِمالكلا ِفويضو

:لأسأو

:ِنيترم ُةقلطلا ْتَجرخ ام تقو تنأ نيأ

َتَْرثعف ىرسيلاِ قاّسلا يفٌ ةدحاو

ِةديصقلاِ قوقشك ٍةدماه ٍةانق يف ىرُخألاو

ّ الإ اوسيلَ خيراتلا َنوُبتكي نم نا تفرعو
َءايقشألا

ِضرألاَ ةامحوِ قدانبلا َساّرح

ِلاؤسلا ةنحم يف ىقبأل

ِةيادبلا نم ىأرم ىلع

:ُلأسأو

نآلا دعب نحن نم

ِريخألا َكارث يف ُدقرت َتنأو

ِدادجألا ِبارتو

نآلا لبق ّْريغتت مل َّكنأ ُركذأ

نآلا دعب َّريغتت نلو

 نَيفقاولا ِءابرغلل ِبايغلا َةيحت َتيقلا َّكنأ ركذا
ِجوملا ِذاذر مامأ

ِرحبلا اياحضو

ىلوألا ِةحفاصملاُ ذنم

َةرخابلا كِدوعص ىتح

َءابرغلا نوعّدوي ُءابرغلاو

ُدلوت ٌمالحأو ْتتام ٌمالحأِ نيتلاحلا الك يفو

ِبيشألا َكِرعشب َتّدع

ِرعّشلاب ىوسً اّرفظم نكت مل

َءاسنع ٍةشارف ةهزنك َتّدع

حلملاب كَحرجُ قنخت

"مّهوت دعب" ِرادلا ىلع ُفّرعتتو

ِريخالا دعب ام ِلوألا ِءاقللا ماماً ابيرغ َتنكو

ِّدحلا اذه ىلإف

ًافيطلوً افيلأ َتحبصا

ٍةنسوسك

َكاندقتفا ىتح

 

ديعس.دمحم :ملقب

 http://www.falestinona.com/
OurPalWebSite/

ArticleDetails.aspx?ArticleId=1530

http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash
http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash


شبح رخص :ليحر ىركذ يف ...ّْريغتت ال َّكنأ ُفرعأ

Like
You like this.

02-11-2011

] 1384 :ةدھاشملا ددع[

نانبل - ايديم حتف

ىلوألا ِةلهولل

ُتعمس امْ قّدصأ مل

ٌبيرغ ٌروعش ينباتنا

َهتايح َكلهتسا ناسنإ ّيأك

ِقيرطلا بناج ىلا ٍةقروك اهامرو

َليحرلا َتْرثآ َّكنأ ودبي

ِءوضلا ِثاعبنا ىتح ْثّيرتت ملو

ِماخّرلاِ حيرض ىلع ٍدرو ُةقاب يفكي لهف

.ٍءيش ُلكَ يهتنيل

ُتعمس امَ قّدصأ ال نأ َّيلع ناك

ِبّعتلاب نيفراعلا نم يريغك

ِبئاقحلاِ عجاومو

ِتقولا نمً ارّرحم ُتنك ول ىتح

ِناكملا ِةطلسو

ُةريخألا َُكتاملكف

ِمامحلا ِبرسو تايركّذلا نم ىهشأ

ًابئاغً اّقح َنوكت يكلو

ِلايخلا ىلا َدوعأّ الأ يغبني

ِ جزاّطلا نّبلا ةهكنب ِةلجلجملا َكِتكحض ىلا الو
ِحابصلا يف

ٍركام ٍدئاص نم َتَلفأ ٍلجح ىلا الو

هيف َتيشم املاط ٍعراشب َّرمأ نا يغبني

ًةيناث َكارأل

ّيتيّزلا َكِسابلب

ِتِّنعتملا َكِئودهو

ٍبئاغبُ قيلي ام َبتكأو

ِتيقملا ِليحرلا اذه دعب َكديرأ

ِعلاطملاو ىرقلا ىلاً الذج َدوعت نا

ٍبح ِدعوم نم ِدئاعلاك

ِةيادبلا ريغلً ابح ُكلمت ال َّكنأ ُفرعأ

ِءاملا ِرئبو

ِلوألا ِءاقللاو

ِةبوّرخلا ِّلظو

نآلا دعب َّريغتت نل َّكنا ُفرعا

ٍةبراه ٍةديصق يف َكارأ انأو كل ُفرتعا ينكل

ُريخألا َكُدقع َلمتكا نيح اَنترهق َّكنأب

ِضيبألا َكِديشن َريغ ُفرعت ال َّكنأ ُمزجأ ُداكأ

ٍفاجع ٍلايلِ عبسو

ِدسجلا ِبراسم يفِ ماّيألا ِةياكحو

ِتايركذلا نم ُّبحت ام ىلا َنيدئاعلا ِةركاذو

ًاسبايً انصغ جاتحاً انايحا

بارتلا ىلعَ ةريخألا ََكتَديصق َُبتكأل

 َكب ّْتملأْ ذم ِةرفاكلا ِلالغالا ىلع ينتفّرعّ الهف
ُءامهدلا

ًاديقً اديق ِريفاصعلاك اهنم َتلفتو َبيغت نا لبق

ِلاحلا هذه ِلثم يف ينجوحأ ام

ِةحراسلا ِراكفألا ىلا

ِةأجافملا نمً ايلاخ َنوكأل

ِمالكلا ِفويضو

:لأسأو

:ِنيترم ُةقلطلا ْتَجرخ ام تقو تنأ نيأ

َتَْرثعف ىرسيلاِ قاّسلا يفٌ ةدحاو

ِةديصقلاِ قوقشك ٍةدماه ٍةانق يف ىرُخألاو

ّ الإ اوسيلَ خيراتلا َنوُبتكي نم نا تفرعو
َءايقشألا

ِضرألاَ ةامحوِ قدانبلا َساّرح

ِلاؤسلا ةنحم يف ىقبأل

ِةيادبلا نم ىأرم ىلع

:ُلأسأو

نآلا دعب نحن نم

ِريخألا َكارث يف ُدقرت َتنأو

ِدادجألا ِبارتو

نآلا لبق ّْريغتت مل َّكنأ ُركذأ

نآلا دعب َّريغتت نلو

 نَيفقاولا ِءابرغلل ِبايغلا َةيحت َتيقلا َّكنأ ركذا
ِجوملا ِذاذر مامأ

ِرحبلا اياحضو

ىلوألا ِةحفاصملاُ ذنم

َةرخابلا كِدوعص ىتح

َءابرغلا نوعّدوي ُءابرغلاو

ُدلوت ٌمالحأو ْتتام ٌمالحأِ نيتلاحلا الك يفو

ِبيشألا َكِرعشب َتّدع

ِرعّشلاب ىوسً اّرفظم نكت مل

َءاسنع ٍةشارف ةهزنك َتّدع

حلملاب كَحرجُ قنخت

"مّهوت دعب" ِرادلا ىلع ُفّرعتتو

ِريخالا دعب ام ِلوألا ِءاقللا ماماً ابيرغ َتنكو

ِّدحلا اذه ىلإف

ًافيطلوً افيلأ َتحبصا

ٍةنسوسك

َكاندقتفا ىتح

 

ديعس.دمحم :ملقب

 http://www.falestinona.com/
OurPalWebSite/

ArticleDetails.aspx?ArticleId=1530

http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash
http://www.facebook.com/Dr.zaherahabash


شبح رخص :ليحر ىركذ يف ...ّْريغتت ال َّكنأ ُفرعأ

Like
You like this.

02-11-2011

] 1384 :ةدھاشملا ددع[

نانبل - ايديم حتف

ىلوألا ِةلهولل

ُتعمس امْ قّدصأ مل

ٌبيرغ ٌروعش ينباتنا

َهتايح َكلهتسا ناسنإ ّيأك

ِقيرطلا بناج ىلا ٍةقروك اهامرو

َليحرلا َتْرثآ َّكنأ ودبي

ِءوضلا ِثاعبنا ىتح ْثّيرتت ملو

ِماخّرلاِ حيرض ىلع ٍدرو ُةقاب يفكي لهف

.ٍءيش ُلكَ يهتنيل

ُتعمس امَ قّدصأ ال نأ َّيلع ناك

ِبّعتلاب نيفراعلا نم يريغك

ِبئاقحلاِ عجاومو

ِتقولا نمً ارّرحم ُتنك ول ىتح

ِناكملا ِةطلسو

ُةريخألا َُكتاملكف

ِمامحلا ِبرسو تايركّذلا نم ىهشأ

ًابئاغً اّقح َنوكت يكلو

ِلايخلا ىلا َدوعأّ الأ يغبني

ِ جزاّطلا نّبلا ةهكنب ِةلجلجملا َكِتكحض ىلا الو
ِحابصلا يف

ٍركام ٍدئاص نم َتَلفأ ٍلجح ىلا الو

هيف َتيشم املاط ٍعراشب َّرمأ نا يغبني

ًةيناث َكارأل

ّيتيّزلا َكِسابلب

ِتِّنعتملا َكِئودهو

ٍبئاغبُ قيلي ام َبتكأو

ِتيقملا ِليحرلا اذه دعب َكديرأ

ِعلاطملاو ىرقلا ىلاً الذج َدوعت نا

ٍبح ِدعوم نم ِدئاعلاك
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نآلا دعب َّريغتت نل َّكنا ُفرعا
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